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Bindalseidet bo– og  
aktivitetssenter står klart 
 
Senteret, som ligger i Ivarhaug-
veien på Bindalseidet, har om-
sorgsboliger for 7 personer og  
kontorer for hjemmetjenesten.  
Bygninger rommer også aktivi-
tetssenter med snekkerverksted 
og oppholdsrom. 
 
Totalbygg AS leverte bygget godt 
innenfor planlagt frist. 
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Rådhusets publikumsmottak 
er betjent mellom kl 0900 og 
1500 hele året. Rådhuset er  
åpent kl 0800 til 1500 i perio-
den 15. mai til 14. september. 
Ellers i året stenger vi kl 15.45.  
 
Bindal folkebibliotek er åpent 
hver dag 
Bibliotekar er tilgjengelig 
tirsdag, onsdag og fredag 
kl 0830 – kl 1430. 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 
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Folketallet i  
Bindal  
pr. 1.juli 2020: 
1.422 

Trening for de unge-
voksne må vente 
 
Kommunens kriseledelse har åp-
net hallene i Bindal for fysisk 
trening fra den 7. september for 
barn og unge opp til og med 10. 
klasse. Dette er med forbehold 
om at smittesituasjonen ikke 
endrer seg. Kommunens krisele-
delse gjør fortløpende vurdering. 
 
Det er ikke åpnet for trening for 
voksne i hallene. 
 
Styrkerommet ved Terråk skole 
er ikke åpnet.  
 
Kor og korps fikk i mai adgang 
til å øve i hallene, når de følger 
smittevernregler. 
 
Svømmebassengene ved Bin-
dalseidet og Terråk skoler åpner 
i september for svømming i sko-
letida, men vil inntil videre ikke 
bli åpnet som folkebad.  
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Abonnere på Båtsaumen ? 
Bindal kommune gir ut bladet Båtsaumen regelmes-
sig for å informere om kommunal aktivitet og annen 
lokal aktivitet i Bindal. I 2020 vil det komme seks 
utgaver. Bladet legges ut i pdf-format på kommunens 
nettside. Vi tilbyr et abonnement der man betaler inn 
kr 200,- årlig. Formatet er et hefte i A5–størrelse, på 
16 til 24 sider. Vi samarbeider med Kirken i Bindal, slik 
at du får Båtsaumen og Menighetsbladet i samme hefte. 

Bestille abonnement 
Ring Bindal kommune på telefon 75032500 hvis du vil 
bestille abonnement. Du kan også sende en e-post til post-
mottak@bindal.kommune.no. Oppgi full postadresse. Vi 
sender deg faktura i posten. 

Politiske møter 
Formannskap (fondsstyre)  Kommunestyre 
        
Torsdag 10.09     Torsdag 24.09 
Torsdag 01.10   
Torsdag 15.10       
Torsdag 26.10       Torsdag 12.11 
Onsdag 25.11     Torsdag 10.12 

 

Hjertelig takk for pengegaver gitt til 
helse- og omsorgsavdelingen i forbin-
delse med Svanhild Nilsen, Erling  
Brevik, Tommy Haglund og Arne  
Morten Kjølstad sine begravelser. 
 
 
Heidi Pedersen                                                 Anita S.Lund 
Leder institusjon                                              leder hjemmetjenester 
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Kjære sambygdinger! 
Sommeren er på hell, og jeg håper alle har hatt en 
fin ferie og har hatt mange fine opplevelser i vårt 
eget land. Med mange turister og lange ferjekøer 
for de som har valgt å kjøre Fv 17. Det har også 
vært en stor økning i trafikken langs E6. Det er 
svært hyggelig at mange har valgt å besøke Hel-
geland og Nord -Norge, men det har også skapt 
noen utfordringer. Ikke alle så for seg en slik in-
vasjon av turister som ønsket å gå på alle våre 
flotte fjelltopper og trapper for de som har etab-

lert det i sine områder. Da det ble åpna opp for å reise ut av landet, 
og folk i land med grønn sone fikk komme hit, ble det slik vi alle 
frykta, en stor økning av korona. Jeg oppfordrer alle til å fortsette 
den gode jobben som dere har vært med på og holdt oss smittefri, 
minst mulig reiser, holde avstand og god håndhygiene. Ikke invite-
re til store selskaper og miste kontrollen på smittespredningen.  
For bøndene ble det en brå start på slåtten i år, da vi fikk en utrolig 
varm og tørr forsommer når vinteren forlot oss midt i mai. I juni 
ble det satt flere varmerekorder. Få dager ut i juli fikk vi etterlengta 
regn, spesielt for landbruket var det høyst nødvendig, også skog-
brannfaren var steget til et høyt nivå. 
 
Sommeren har gått fort, og våre barn og unge er i gang med et nytt 
skoleår. Det startet litt som det sluttet i vår med fokus på hygiene 
og avstand, i den utstrekning det lar seg gjøre. Jeg håper for deres 
del at dagene blir så normale som mulig og at vi slipper noen ut-
brudd av covid-19 i vår kommune. Alt handler om hvordan vi opp-
fører oss og hvilke hensyn vi tar til hverandre, epidemien er ikke 
over. 
 
Jeg sender en spesiell hilsen og lykke til, til dem som flytter hjem-
mefra og på hybel for første gang. Husk å ta vare på hverandre og 
bidra til at alle trives og får en god opplevelse ved å begynne på 
videregående skole. Dere er alle velkommen tilbake til Bindal etter 
endt utdanning. Gjør dere kjent med våre framtidige behov og søk 
utdanning som gir dere mulighet for en jobb i Bindal. Vi trenger 
mange hender fram i tid. 
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19. august hadde vi besøk av fylkesråden for plan og næring i 
Nordland, Linda Helen Haukland. Bindal er med i skogprosjektet i 
Namdal og har søkt fylkeskommunen om midler for videre delta-
gelse i prosjektet, som har hatt stor betydning for aktiviteten i skog-
bruket i kommunen. Det bygges skogsbilveier, skogeierne pleier 
skogen og nå jobbes det med å få etablert en lekter for tømmerfrak-
ting langs sjøen på Helgeland og i Namdalen. Bindal har også gjen-
nom prosjektet bistått andre kommuner på Sør-Helgeland og hatt 
hospitering for han som skal lede et lignende prosjekt i Grane, Hatt-
fjelldal og Vefsn. Ellers fikk vi presentert Brukstomta Næringspark 
med NorseAqua, Bindalsbruket, Bindalslaft og Peacepainting.  
Næringsråden ble også orientert om pågående kaiprosjekt ved  
Kjella S-lag fiskemottak. Vi fikk klarsignal om å sende søknaden. 
Den 20. august var kommunestyret, administrasjonen og tillitsvalg-
te samlet til budsjettdugnad i Bindalshallen. Det er første gangen at 
vi har gjennomført et slikt samarbeid, der alle fikk gi innspill til 
endring av ressursbruken. Det blir mange treffpunkt der vi skal ar-
beide med budsjetter utover høsten. Vi har en aldrende befolkning 
og folketallet går ned, dette blir krevende i årene som kommer om 
vi ikke greier å snu denne trenden. Det er viktig at vi ser alvoret i 
dette og tar de grepene som må til på kort og lang sikt. 
Helgelandstinget kunne ikke gjennomføres i juni på grunn av ko-
ronapandemien, det ble flyttet til 17.-18. september. Jeg er spent på 
om det kan gjennomføres som fysisk møte med alle formannskaps-
medlemmene fra 12 kommuner, nå som det kreves 2 meter avstand 
når en er sammen i mere enn 15 minutter. 
22.september får vi besøk fra veiavdelingen i fylkeskommunen. 
Holm ferjeleie er sentralt i møtet, samt reasfaltering, parkering i 
Hornlia og samarbeid med Trøndelag om utbedring av Fv17 
Årsandøy til Foldereid. 
Jeg ønsker dere alle en fin høst og lykke til med konfirmasjoner, 
innhøsting og ikke minst elgjakt, som for mange er den største be-
givenheten i året. Det er morsomt å observere at unge gutter og jen-
ter har fått stor interesse for jakt. Kanskje har de fått motivasjon 
gjennom skolejakta. Takk for denne gang. 
 
Vennlig hilsen Britt ordfører  
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Kulturprisen 2020 
Bindal kommunes kulturpris går i år til gruppa  
B–Gjengen. Prisen ble delt ut i Skogtrøparken på 
Bindalseidet den 11. juli. 
 
Her er ordfører Brit Helstads ord ved tildelingen: 
 
Det passet så innmari godt med denne konserten. Vi håpte at 
det skulle bli mulig å arrangere julekonsert i år også. Siden ing-
en kan se hva fremtiden bringer i disse koronatider, er det greit 
å gripe sjansen når den byr seg nå i dag. 
 

Fra venstre: Jørun Lislien, Tom Rune Helstad, Ole Bjørn Nygård Berg, Hans Otto Hel-
stad og Tor Håkon Hanssen. Foran: Kenneth Thomassen, Dag Christer Brønmo og  
ordfører Britt Helstad. 
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Trafikksikker kommune 
Jeg vil med dette overrekke årets kulturpris til B-Gjengen. 
 
B-gjengen fortjener så inderlig å få denne utmerkelsen, dere 
betyr så mye for så mange og ikke bare bindalinger, men langt 
utover Bindals grenser. Dere har fylt Olavshallen i Trondheim 
to ganger og kanskje har dere nye overraskelser på gang, ikke 
vet jeg. 
Dere har evnen til å spre glede og inviterer alle aldersgrupper, 
fjern og nær til å delta i deres konserter. Når vi går heim fra en 
storslått julekonsert, så gleder vi oss til ny konsert om et år. 
Antallet publikum har økt fra år til år, på siste julekonserten 
var det ca 600 stk. Det viser at det er mange som setter pris på 
dere. Dere er med å legge til rette for at flest mulig skal ha mu-
lighet for å delta, det settes det også stor pris på. 
Dette er ikke bare en takk for det dere har gjort, vi håper at det 
også er en påskjønnelse og inspirasjon til å fortsette å spre gle-
de og gode møtepunkt, både i og utenfor kommunen. 
 
Jeg ønsker dere lykke til med konserten i dag og mange kon-
serter og arrangement i framtida. 
 
Gratulerer med Bindal kommunes kulturpris for 2020! 

Fra konserten i Olavshallen i Trondheim i november 2019. 
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Styremøtet i Frivilligsentralen har 
bestemt at det ikke blir noen sam-
ling av folk på Doktorgården inn-
til videre pga Covid-19 situasjo-
nen.  

Ny vurdering blir tatt 15. september.  Fram til da  
holder vi åpent på tirsdager 08.30-15.00. Øvrige dager 
treffes jeg på mobil:  948 11 116 
Hilsen Paula 

Peder Knophs vei 5, 7980 Terråk      org.nr. 987 753 269    
  paanlind@online.no         Tlf 95215259  

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere 
og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg 

for aktiviteter og treffsteder for ungdom. Vi oppfordrer dere 
alle til å bruke eget nettverk og dele linken til nettsidene våre.  
https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser
-for-alle/ 
 
 Utlysningen med søknadsfrist 15. september 2020 gjelder 
kun støtte til: 
 – Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler 
slik at de egner seg som treffsteder for ungdom. 
 – Inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller vi-
dereutvikle ungdomsaktiviteter i lokalene.  
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du /dere lurer på noe. 

Trine Vekseth, Områdeleder  
mob.90239999  
E-post:  
trine.vekseth@gjensidigestiftelsen.no 

https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/inkluderende-moteplasser-for-alle/
mailto:trine.vekseth@gjensidigestiftelsen.no
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TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs  
arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går 
TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.  
Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer 
ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der 
problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. 
Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdens-
havene! WWF Verdens naturfond er en av verdens største mil-
jøorganisasjoner, og jobber for å stanse dagens naturødeleg-
gelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med 
naturen.  
NRK har på grunn av koronasituasjonen besluttet at TV-
aksjonen skal samle inn penger via digitale løsninger. Dette 
betyr at TV-aksjonen 2020 arrangeres uten at bøssebærere går 
fysisk fra dør til dør, slik Norges befolkning er vant til.  
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Møte med fylkesråd for plan og næring i Nordland, 
Linda Helén Haukland (KrF) 
 
Den 19. august var fylkesråden for næring på besøk i Bindal. 
Linda Helén Haukland fikk presentert aktuelle prosjekter i 
Bindal, blant annet skogprosjekt og Peacepainting sine planer 
for eget bygg. Det var også tid til bedriftsbesøk på Brukstomta 
der Bindal utvikling, Bindalsbruket og Norse Aqua holder til.  
Geir Holm fra Bindalslaft orienterte om sin bedrift og deres 
utfordringer i møte med virkemiddelapparatet. 
Prosjektleder Knut Sklett fra Namdal Skognettverk og Karl-
Erik Solum, skogbruksrådgiver, fortalte om skogprosjektet i 
Namdalen, der Bindal deltar. Også kaiprosjekt på Nordhors-
fjord ble tatt opp. 

 

Linda Helén Haukland, Catrine Gangstø, Ole Ketil Haugvik, Britt Hel-
stad, Karl-Erik Solum og Knut Sklett foran Bindal rådhus. 
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Tiltaksprisen 2020 

 

Det er frist 1. oktober for å foreslå kandidater til tiltaksprisen. 

§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næ-
ringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kom-
munen som omfatter miljø eller trivselstiltak 
 
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller en-
keltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan 
forvente i tråd med formålet med prisen. 
 
§ 3. Prisen kunngjøres med forslagsfrist 1. oktober, og alle kan foreslå 
kandidater til prisen. 
 
§ 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann, 
samt en sjekk på kr. 5.000,- som belastes næringsfondet. 
 
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbe-
handler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet der-
som juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved 
en passende anledning. 
 
Send ditt forslag til  
postmottak@bindal.kommune.no 

2019 Ikke delt ut 
2018 Catrine Gangstø 
2017 Lars Berg-Hansen 
2016 Plahtes eiendommer/Frithjof M. Plahte 
2015 Bøkestad utmarkslag 
2014 Karoline Velde og Kenneth Wermundsen   
2013 Ola R. Helstad 
2012 Fred. Olsen 
 

2011 Geir Holm 
2010 Hilde og Magnor Dolmen 
2009 Lisa Gangstø og Tom van Tuijl 
2008 Hans Otto Helstad 
2007 Arild Sjøgren 
2006 Sinkaberg-Hansen 
2005 Ole Brigt Bangstad 

Tidligere vinnere av Tiltaksprisen er: 
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Ungdomsrå-
Hjertedet 

Nye ansatte i Bindal kommune 
 
Malek Hamad Al Hamad er tilsatt som tospråklig assistent 
ved Terråk skole for skoleåret 2020/21. 
Synnøve Dyrhaug og Eva Otervik Vatnan er tilsatt i vika-
riater som lærere på Terråk skole for skoleåret 2020/21. 
Mona Øvergård starter som 60% assistent ved Terråk skole 
for skoleåret 2020/21. 
Marita Skotnes starter i vikariat i Bindal barnehage, avdeling 
Terråk, i perioden 1. august 2020 til 31. januar 2021. 
Maria Julie Thomassen blir lærling i barne– og ungdomsar-
beiderfaget. 
 
Marit Brevik Johansen har tatt over som ledende helsesyke-
pleier etter Marianne Berg-Hansen, som fortsetter i en 25% 
stilling som helsesykepleier. 
Kathrine Busch Næsvold er tilsatt som ny helsesykepleier i 
50% stilling. Hun starter videreutdanning i helsesykepleie 
høsten 2020. 
Martin Horsberg er tilsatt som vernepleier i 100% fast stil-
ling i hjemmetjenesten. 
Turid Klimpen Lande er tilsatt i fast stilling som spesial-
vernepleier i hjemmetjenesten. 
Vilde Okstad blir lærling i helsefag fra august 
2020. 
 
Kristoffer Fuglstad er ny brannkonstabel. 
 
Tone Havåg Bjørlo er vikar som fastlege for 
Maria Strøm Slyngstad fram til 1. mai 2021 
 
Elena Yakovleva slutter som rektor i  
kulturskolen nå i august. 

Tone Havåg 
Bjørlo  
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Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 
 
Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, 
nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg skal registreres på 
en egen nettside: www.idrettsanlegg.no, men Bindal kommune 
ber nye søkere om å ta kontakt med kommunen før 15. okto-
ber for bistand med å fylle ut søknaden, og for å avklare plass 
på lokal prioriteringsliste. Frist inn til Nordland fylkeskommu-
ne er 15. januar 2021.  

Konsert med  
Sten Frode Solvang 
på Toppen 
 
Bindalingen Sten Frode 
Solvang ga i år ut sitt  
første album med egne 
sanger på vinyl. Plata har 
tittelen «Ein som Sten». 
 
Solvang er bosatt i Trond-
heim, men vokste opp på 
Terråk. Han tar med seg 
band og sine nye sanger til 
Terråk i begynnelsen av 
september. Det blir konsert 
på Toppen. 
NB: Dette blir eneste  
sjanse til å oppleve  
sangene presentert på  
denne måten! 

Tidligere i år kom plata med ni sanger 
som Solvang har gitt ut på vinyl.  
Sangene finnes også på Spotify.  

Lørdag 5. september  
kl 1900-2330 på Toppen.  
Salg av øl/vin. 

Band: 

Harald Rossetnes – trommer 

Kjetil Sandnes – bass 

Thomas Henriksen – keyboard 

Hans Jacob Winje - gitar 
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 Bindal Utvikling AS 

 
 
   

Har din bedrift behov for råd 
og veiledning knyttet til øko-
nomi, videre strategi eller til-
takspakkene, ta gjerne kon-
takt med Bindal Utvikling 

monja@bindalutvikling.no  
tlf: 906 61 152 

Korona-midler 
I forbindelse med covid-19 pandemien ble Bindal kommune 
tildelt en ramme på 1 088.611,- til tiltak som bidrar til økt akti-
vitet, verdiskaping og sysselsetting innenfor næringslivet. I den 
forbindelse bidrar Bindal Utvikling i søknadsprosessene og å 
finne muligheter hos de enkelte aktørene. Midlene er en unik 
mulighet til å styrke bedriften gjennom for eksempel kompe-
tansebygging, ekstern bistand, konseptutvikling og/eller utvi-
delse av kjernevirksomheten. Vi håper små og store virksomhe-
ter i Bindal benytter mulighetsrommet midlene gir, og søker 
om støtte.  
Har du behov for bistand i prosessen eller vil tenke høyt om-
kring potensialet, så ta gjerne kontakt! 
 
Mail: monja@bindalutvikling.no tlf: 90 66 11 52 
Søknadsfristen er 11. september.  

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no. 

mailto:monja@bindalutvikling.no
mailto:monja@bindalutvikling.no
http://www.regionalforvaltning.no/
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Hva skjer framover  
Bindal Utvikling ønsker ikke å bidra til å skape usikkerhet 
rundt større arrangementer, og avlyser planlagte fysiske arrang-
ementer høsten 2020. 
Det er fortsatt planlagt gjennomføring av næringslivsdag for 
ungdom januar 2021 i Bindalshallen, med en fortløpende vur-
dering frem mot jul. 
Hensikten er å skape en møteplass mellom ungdom og lokalt 
næringsliv, hvor vi kan bli bedre kjent med bredden av virk-
somheter og arbeidsmuligheter i hjemkommunen. 
Næringslivet gis en arena for synlighet og langsiktig rekrutte-
ring av kompetanse og arbeidskraft, samtidig som vi bygger 
stolthet over det som hver dag skapes ute i distriktet. 
 
Dersom din bedrift ønsker å være representert her, så ta gjerne 
kontakt allerede nå, slik at vi tidlig får oversikt over deltakere 
fra næringsliv. 
 

Sykkelturisme 
Kunnskapsparken Helgeland har prosjektledelsen i et reiselivs-
basertprosjekt, hvorpå Bindal er utpekt som et område for ut-
vikling av sykkelturisme. 
 
Helgeland reiseliv, som kompetansenettverk, kan sammen med 
interesserte aktører innenfor reiselivsnæringa i Bindal og Bin-
dal Utvikling, bidra til å utvikle dette tilbudet her lokalt. 
Her finnes det gode muligheter for felles profilering ovenfor en 
spesifikk kundegruppe, og utvikling av opplevelsestilbud langs 
ruta. 
 
Ønsker din bedrift å komme i dialog med aktørene og være en 
del av tilbudene langs ruta, så ta kontakt med Bindal Utvikling, 
for informasjon og deltakelse i prosjektet. 
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For 2020 er det elgjakt fra den 25. sep-
tember og fram til 23. desember for hele 
Bindal kommune samt Austra. For hjort, 
der det er åpnet adgang til jakt, er jaktti-

den fra 1. september til 23. desember. For rådyr er jakttiden 
fra 10. august (kun bukkejakt) og fram til 25. september. Fra 
25. september og fram til 23. desember er det ordinær jakt. 
 
Tildeling/fellingstillatelser for elg/hjort og rådyr : 
 
Harangsfjord storviltområde; 30 elg, 1 hjort. 
Indre Bindal storviltområde; 140 elg, 5 hjort:  
2 kalver, 2 bukker og 1 hind. 
Bindalhalvøya storviltområde; 75 elg, 3 hjort:  
1 stk kalv, 1 stk bukk og 1 stk hind. 
Øksninga/Reppen/Hesimark storviltområde, samt Imøy/
Stavøy; 36 elg, 1 hjort. 
Austra storviltområde; 36 elg, 5 hjort:  
2 stk kalver, 2 stk bukker og 1 stk hind. 
 
Totalt er det for 2020 tildelt 317 dyr/elg og 15 hjort.  
Alle områder har fri tildeling på rådyr 

STORVILTJAKTA  2020 

Rapportering: Viltnemnda minner om fristen for innsending 
av fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr, «sett elg» -skjema 
og innlevering av renskrapede og tørkede elgkjever: senest 
10 dager etter jaktas slutt. 
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Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik 
Konsert på Bindal museum 
fredag 2. oktober kl 1900. 

Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik, blant annet kjent fra TV 
og radio, kommer tilbake til Bindal, med en humoristisk, me-
ningsfull og inspirerende konsert, med tittelen «Skål for  
livet!». 

Inngang kr 150,-. VIPPS og kontant. 
 

Arrangør: Folkeakademiet Bindal i samarbeid med Helgeland museum 
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Marianne Mathisen 

Katharina  
Øvergård 

Tilskudd fra kommunalt næringsfond 
som følge av covid-19-utbruddet 
 
Formål med ordningen 
I forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt syssel-
setting som følge av koronavirusutbruddet, er kommunene til-
delt ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet. 
Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næ-
ringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å mot-
virke negative virkninger av covid-19.   
Bindal kommune er i 2020 tildelt en ramme på kr 1 088.611. 
 
Hvem kan søke om midler? 
Bedrifter/næringsaktører/nettverksorganisasjoner i Bindal kan 
søke om midler. Med næringsaktør menes en aktør som tilret-
telegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommune-
ne kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller 
formålet. 
 
Vurderingskriterier: 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt 
på   
• i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting 
og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og poten-
sial 
• i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere 
og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virk-
ninger av covid-19-utbruddet  
• hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom part-
nere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser. 
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Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond 
som følge av covid-19-utbruddet sammen med politiske be-
stemmelser legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra 
næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent 
av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 pro-
sent.  
Det er ikke anledning til å søke om midler til investeringer 
eller typiske driftsoppgaver. 
 
Hvordan søke støtte? 
Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist er fredag 11. september 2020  
(søknadene behandles av fondsstyret 15. oktober) 
 
Merk: Søknader på over 200 000 kroner må til behandling i 
kommunestyret (12. november). Kommunen har frist for slutt-
rapportering til Nordland fylkeskommune senest 1. februar 
2021. 
 
Statsstøtteregelverket 
Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis 
etter reglene for bagatellmessig støtte eller som alminnelig 
gruppeunntak.  
 
Utbetaling av tilskudd 
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan delvis ut-
betales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer 
framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av 
tilskuddet kan utbetales allerede ved oppstart når dette er av-
gjørende for å få tiltaket igangsatt. 
 
Kontaktperson 
Ole K. Haugvik, Plan og utvikling – Tlf. 900 83 939 
ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
mailto:ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no
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KONTAKT: Odd Walter Bakksjø,  
avdelingsleder, Mobil:  959 73 650,  
E-post: odd.bakksjo@helgelandmuseum.no 
Postadresse: Helgeland museum, avd. Bindal 
Oldervikveien 5, 7980 Terråk. 

Boklansering på Terråk 

Tirsdag 15. september kl 1800 kommer 
Goggi Sæter og Berit Eide for å fortelle 
om - og selge - deres bok «Torturert og 
tatt som gissel - gåten Ingeborg Holm» 
ved museet på Terråk.  

Samtidig vises utstillingen «Rettsida og 
gærnsida» - en annerledes krigsutstil-
ling. Denne var tenkt satt opp i vår i an-
ledning fredsjubileet, men er av kjente 
grunner utsatt til nå.  

Bindal folkebibliotek 
Torsdag 17. september kl 1800 holder Goggi Sæter og Berit 
Eide det samme foredraget som en del av en lengre turné til 
folkebibliotek i regionen. Turnéen er støttet av stiftelsen Fritt 
Ord. 
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Ordfører Britt Hel-
stad ønsker tannhel-
setjenesten velkom-
men tilbake til Bin-
dal. 
Fra venstre Elaine 
Lande, klinikkleder 
Brønnøysund kli-
nikkområde, Hege 
Øien, tannhelsesek-
retær og Sondre Lil-
lejord, tannlege. 

Tannlege i Bindal 
Tannhelsetjenesten har ansvaret for tannhelsetilbudet til prioriterte 
grupper. Pasienter i de prioriterte gruppene får automatisk innkal-
ling i henhold til lov om tannhelsetjenester. 
 
a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. 

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. 

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemme-
sykepleie. 

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. 

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.  

De som har behov for tannregulering henvises til kjeveortoped. 
Denne behandling dekkes etter fastsatte takster, egenandel betales 
av pasienten selv. Voksne betalende pasienter henvender seg selv til 
den lokale tannklinikken for timeavtale. 

Hver torsdag kl 0800—1500 er Bindal tannklinikk betjent. 
Telefon:  904 79 208 
E-post:   bin-tann@nfk.no 

mailto:bindal.tannklinikk@nfk.no


Midtre Namdal Avfallsselskap—MNA 
 

LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesorte-
ring og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og 
består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterfore-
stilling og oppgaver. 

LOOP Miljøskoles materiell er tilpasset kompetansemålene i 
læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjek-
ter. Miljøskolen gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å 
spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning.  

LOOP Miljøskole har nå lansert hele 4 nye hefter. I tillegg til 
det nyeste heftet om Knerten, så relanserer vi hefte 1 og 2. Alle 
heftene kommer både på bokmål og nynorsk. I disse heftene 
møter vi de kjente karakterene Kaia & Karim. Lærerveiledning-
en er også brushet opp! Trykk  https://xn--miljskole-
o8a.no/ (https://miljøskole.no) for å komme til LOOP Miljø-
skole. 
  
Les MNAs informasjonsavis nr 1-2020 her: 
 
PÅ MNAs nettsider finner du oversikt over åpningstidene for 
gjenviningsstasjoner og tømmetider. 
https://mna.no/ 

FNs bærekraftmål 
Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst 
mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø.  
 
Delmål 12.5:Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, 
reduksjon, gjenvinning og ombruk  
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https://xn--miljskole-o8a.no/
https://xn--miljskole-o8a.no/
https://mna.no/publikasjoner/category959.html
https://mna.no/publikasjoner/category959.html
https://mna.no/publikasjoner/category959.html
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Fredag 23. oktober kl 1900 
Peer Gynt 

Kolvereid 
 
Kulturhuset i 
Nærøysund 

Rulle - Mobil gjenvinningstasjon 

MNAs mobile gjenvinningsstasjon har to stoppesteder i  
Bindal, Bindalseidet og Terråk. Rulle kommer ikke til Kjella 
denne høsten. 

Bindalseidet:  Siste mandagen i måneden. 

Terråk: Hver mandag unntatt den siste mandagen i måneden. 
i perioden fra april til oktober.  
Deretter 2. november, 16. november og 14. desember. 



Kulturkalender høsten 2020 
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Topptur til Heilhornet 
Namdal turlag inviterer til tur  
lørdag 5. september kl 1030.  
(Evt søndag hvis været er slik). 

Bygdekinoen 
- med forbehold om endringer 
Sørhorsfjord 
Onsdag 9. september 
kl 1800 Knerten og sjøormen 
kl 2000 Tenet 
 
Onsdag 7. oktober 
kl 1800 Knutsen og Ludvigsen 2– 
Det store dyret 
kl 2000 Børning 3 

Onsdag 4. november 
Onsdag 2. desember 

Bindalseidet og Terråk  

skoler har høstferie 5.- 9. 
oktober. 

Terråk 
Mandag 21. september 
Kl 1800 Tottori– sommeren vi var 
alene 
Kl 2000 Tenet 12 år 
 
Mandag 19. oktober 
kl 1800 Knutsen og Ludvigsen 2– 
Det store dyret 
kl 2000 Børning 3 
 
Mandag 16 november 
Mandag 14. desember  

Ny lydbok kommer i salg i no-
vember.Arvid Svelis bok «Til 
Åbjøras kilder» fra 1975 er lest inn 
av Magne Olav Aarsand Brevik.  

I 2021 kommer også «Det gjemte 
landet» fra 1980. Tidligere er 
«Stien til Maajeh-Tjokka» fra 1984 
også gitt ut som lydbok. 


